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Oprogramowanie Manufacturing PMI 
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po etap dostawy produktu do kilenta
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Zarządzaj przedsiębiorstwem i produkcją 
z Manufacturing PMI firmy CEGID

Manufacturing PMI jest systemem realizacji produkcji dedykowanym 
dla sektora MŚP, przeznaczonym do kompleksowego zarządzania 
przedsiębiorstwem produkcyjnym. To kompletne, ukierunkowane 
na procesy produkcyjne rozwiązanie pozwoli szybko przejść na 
komputerowo wspomagane planowanie oraz kontrolę zasobów
i procesów produkcyjnych w Twoim przedsiębiorstwie.

Produkt występuje w dwóch wersjach: START i ADVANCED.
Zarządzanie

relacjami z klientem

2300+ WDROŻEŃ
systemu na świecie

Moduły dostępne w wersji START:
PROJEKT, CRM, SPRZEDAŻ, ZAKUPY – logistyka, przyjęcia, 
wysyłki, podwykonawstwo
DANE TECHNICZNE (w tym SOLIDOWRKS) – import zestawienia 
materiałowego
JAKOŚĆ – narzędzia, kontrole (próbkowanie, zarządzanie 
niezgodnościami, w tym opis, analiza zdarzenia, akcja 
zapobiegawcza, naprawcza, prewencyjna na każdym etapie pracy)
MAGAZYN – zarządzanie serią i partią
PRODUKCJA – planowanie, harmonogramowanie, kalkulacja
zapotrzebowania, kontrola i rozliczenia produkcji w czasie
rzeczywistym
RAPORTOWANIE – projektant formularzy i raportów

Moduły dostępne w wersji ADVANCED – wszystkie z wersji START + 
brak ograniczeń licencyjnych wersji START:

EDI – zautomatyzowana komunikacja miedzy systemami
dostawcy/odbiorcy
KONFIGURATOR PRODUKTU – do szybkiego konfigurowania 
produktu standardowego, pozwala na unikniecie błędów 
(niezgodność wersji półproduktów) i wielokrotnie ogranicza czas 
budowania technologii
CMMS i SERWIS (posprzedażny)

Przykładowe moduły uzupełniające (do wersji START i ADVANCED): 
RODO – dokumentacja i audyt działań względem danych 
osobowych, wnioski o akceptację, zmianę, zapomnienie
RADIO – wymiana danych systemowych w czasie rzeczywistym 
z komputerami mobilnymi.

MANUFACTURING



SMART – PAKIET PROMOCYJNY DLA FIRM PRODUKCYJNYCH

PAKIET SMART

Wyłączny Dystrybutor w Polsce

www.premiumsolutions.pl

Centrala w Warszawie
T: +48 22 257 24 00

Oddział we Wrocławiu
T: +48 71 728 24 00
wroclaw@premiumsolutions.pl

Oddział w Poznaniu
T: +48 61 610 24 00

Oddział w Tychach
T: +48 32 707 24 00
tychy@premiumsolutions.pl

Premium Solutions Polska
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

info@premiumsolutions.pl

poznan@premiumsolutions.pl

Oddział w Łodzi
T: +48 42 231 56 12
lodz@premiumsolutions.pl

Pakiet SMART bazuje na pięciu podstawowych modułach 
Manufacturing PMI. Pozwala na szybkie wyjście poza arkusz 
kalkulacyjny i wprowadzenie systemu zarządzania zasobami 
przedsiębiorstwa, planowania oraz realizacji produkcji.

 Oferta promocyjna obejmuje wdrożenie wybranych elementów 
istotnych przy przejściu na system zintegrowany Manufacturing PMI 
START i stanowi podstawę do realizacji BOM-u produkcyjnego oraz 
uruchomienia szczegółowej kontroli produkcji w czasie rzeczywistym. 
Umożliwia również korzystanie z pozostałych zaawansowanych
funkcji systemu.

dzięki Manufacturing PMI 
znacznie poprawiła się jakość 
i niezawodność wszystkich 
naszych danych – pozwala 
nam to skuteczniej 
kontrolować działania oraz 
dokładniej oceniać naszą 
produktywność

14 850 Euro
Marcin Walas / MAPAL POLSKA

Cena netto:

4 LICENCJE UŻYTKOWNIKA
licencje typu sieciowego mogą być używane
zamiennie przez wiekszą liczbę użytkowników
zarejestrowanych w systemie 

SERWER MANUFACTURING PMI START 
(PRZETWARZANIE DANYCH) – OBSŁUGUJE:
1 oddział firmy, maksymalnie 
10 użytkowników (upgrade do wersji 
ADVANCED znosi ograniczenia)

SPRZEDAŻ 
zarządzanie danymi klienta, cenniki, oferty, 
zamówienia, dostawy, fakturowanie 

MAGAZYN
definiowanie magazynów, kodowanie nowych 
artykułów, referencje zewnętrzne artykułu, 
zarządzanie partiami, stany minimalne, 
maksymalne, ekonomiczne, sugestie uzupełnień 
magazynowych

ZAKUPY
dostawcy, zapytania cenowe ofertowe, 
zamówienia, kontrola odbioru, wprowadzanie 
faktur 
 
RAPORTOWANIE 
podstawowe raporty, możliwość generowania 
własnych raportów ze zgromadzonych danych
 
TECHNOLOGIA
zestawienie materiałowe, surowiec, materiały 
eksploatacyjne, wyrób gotowy, podwykonawstwo

Bądź SMART i przejdź 
z Excela na poważne 
rozwiązanie 
informatyczne, które 
uporządkuje Twoje 
dane i pozwoli Ci 
efektywniej 
zarządzać 
przedsiębiorstwem!

Wdrożenie oraz szkolenie z modułów:


